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ความตกลงปารี
ส
:
จุดเปลี่ยนส�ำคัญส�ำหรับการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
(The Paris Agreement: An Important Turning
Point in Global Action on Climate Change)
ที่ประชุมสมัชชารัฐภาคี (Conference of the Parties;
COP) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework on Climate
Change Convention; UNFCCC) สมัยที่ 21 หรือ COP21
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ มี 196 ประเทศเข้าร่วมประชุม[1]
ได้บรรลุขอ้ ตกลงและรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement)[2]
เพื่ อ เป็ น กฎกติ ก าฉบั บ ใหม่ ที่ ใช้ บั ง คั บ กั บ ทุ ก รั ฐ ภาคี ในการ
ยกระดับการดำ�เนินงานการแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 ความตกลงปารีส เป็นข้อตกลง
ฉบั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง นั บ เป็ น จุ ด เปลี่ ย นที่ กำ � หนดแนวทาง
การแก้ ไขปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของโลก
โดยเนื้อหาบางส่วนมีผลทางกฎหมายที่ทุกรัฐภาคีไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำ�ลังพัฒนาก็ตาม ต้องมี
พันธกรณีร่วมกันภายใต้กรอบการดำ�เนินงานเดียวกัน ทั้งนี้
ความตกลงปารีส มีเป้าหมายหลักเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกให้ต่ำ�กว่า 2 oC และมุ่งมั่นความพยายามในการ
จำ�กัดการเพิ่มขึ้นไม่ให้เกิน 1.5 ํC จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
ควบคูไ่ ปกับการเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ พร้ อ มทั้ ง ทำ � ให้ เ กิ ด
เงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่นำ�ไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ�และมีภูมิต้านทาน
และความสามารถในการฟื้นตัวจากภูมิอากาศ[2] เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ความตกลงปารีส ได้ก�ำ หนดแนวทางผ่าน
การยกระดั บ การดำ � เนิ น งานด้ า นการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
การปรับตัว การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุน
ทางด้านการเงินแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนาและการเสริมสร้าง
ศักยภาพ โดยมีระบบความโปร่งใสของการดำ�เนินงานและ
การสนับสนุน (Transparency for implementation and support)
และการทบทวนสถานการณ์ แ ละการดำ � เนิ น งานระดั บ โลก
(Global stocktake) เป็นกลไกใหม่ทเ่ี อือ้ อำ�นวย ให้การดำ�เนินงาน
มีความโปร่งใส ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการนับซ้ำ� รวมถึงสร้าง
ความมั่นใจร่วมกันในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า และ
ส่งเสริมการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิผล[2]

เพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องและครบถ้วนต่อสาระ
หลักๆ ของความตกลงปารีสและเหตุผลว่าทำ�ไมความตกลง
ปารีสถึงได้รบั การยอมรับจากประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง
บทความนี้ จึงได้ทำ�การประมวลรวบรวมผลและสรุปเนื้อหา
ในประเด็นต่างๆ เช่น กระบวนการจัดทำ�และผลลัพธ์ทสี่ �ำ คัญ
ของความตกลงปารีส การเตรียมการเพือ่ ให้ความตกลงปารีส
มีผลบังคับ และขัน้ ตอนการเข้าเป็นภาคีความตกลงปารีสและ
พันธกรณีของประเทศไทย
กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ�ความตกลงปารีส
ความตกลงปารีส มีกระบวนการและขัน้ ตอนการจัดทำ�
ผ่ า นคณะทำ � งานเฉพาะกิ จ เดอร์ บั น เพื่ อ การยกระดั บ การ
ดำ�เนินงาน (Ad Hoc Working Group on the Durban
Platform for Enhanced Action; ADP) ตามข้อตัดสินใจของ
การประชุมสมัชชารัฐภาคีสมัยที่ 17 (1/CP.17) ณ เมืองเดอร์บนั
ประเทศแอฟริกาใต้ ทีม่ มี ติให้จดั ตัง้ คณะทำ�งาน ADP เพือ่ เริม่
กระบวนการพัฒนาจัดทำ�พิธีสาร หรือตรากฎหมาย หรือ
ข้ อ ตกลงที่ มี ผ ลทางกฎหมายภายใต้ อ นุ สั ญ ญาฯ ที่ จ ะมี
ผลบังคับใช้กบั ทุกภาคี โดยให้รบี ดำ�เนินการเจรจาให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วที่สุด แต่ไม่ช้าเกินกว่าปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้ที่ประชุม
สมัชชารัฐภาคีสมัยที่ 21 รับรองพิธีสาร หรือตรากฎหมาย
หรือข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายดังกล่าว และสามารถมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป[3] คณะทำ�งาน ADP[4]
ได้มีการประชุมกันทั้งสิ้น 15 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ปี ค.ศ. 2012 ถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015 โดยการประชุม
ADP1-1 เป็นการจัดทำ�และรับรองวาระการประชุม ติดตาม
ด้วยการแบ่งการประชุมเจรจาออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ
Post-2020 (Workstream I) และ Pre-2020 (Worksteam II)
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พร้อมทั้งกำ�หนดเป้าหมาย (Milestone) สำ�คัญของการดำ�เนิน
งานในกรอบ ADP ในการประชุม ADP1-informal และ ADP2-1
(ตารางที่ 1) หลังจากที่ได้ประชุมเจรจาในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้ว ภาคีได้จัดทำ�และรับรอง Geneva
Text ในการประชุม ADP2-8 ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อใช้
เป็นเอกสารหลักสำ�หรับการประชุมเจรจาครัง้ ถัดไปของการจัดทำ�
ข้อตกลงฉบับใหม่[4] การประชุมหลังจากนั้น เป็นการพิจารณา
เนื้อหาและสาระบนพื้นฐาน Geneva Text โดยมีการประมวล

ความเห็ น และจุ ด ยื น ของแต่ ล ะภาคี ห รื อ กลุ่ ม ภาคี ตั ด ทอน
สังเคราะห์ รวมเนือ้ หาและข้อเสนอต่างๆ ทีค่ ล้ายคลึงเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอกสารการเจรจาดังกล่าว มีความกระชับ ครบถ้วน
สมบูรณ์มากขึ้น พร้อมจัดทำ� Working document Non-paper
และ Technical paper เพือ่ เอือ้ อำ�นวยให้การแก้ไข เพิม่ เติม และ
ตัดทอน รวมทัง้ ผนวกรวมเนือ้ หาในแต่ละส่วนของ Geneva Text
ดำ�เนินงานได้ง่ายและชัดเจนขึ้น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ล�ำดับการประชุมของคณะท�ำงาน ADP และสรุปประเด็นหลักของการประชุมโดยย่อ
ADP1-1 (May 2012) เยอรมนี

จัดท�ำและรับรองวาระการประชุม

ADP1-informal (Aug. 2012) ประเทศไทย แบ่งการหารือออกเป็น Post-2015 (Workstream I;WSI) และ Pre-2020 (Workstream II; WSII)
ADP1-2 (Dec. 2012) รัฐกาตาร์
ADP2-1 (May 2013) เยอรมนี
ADP2-2 (Jun. 2013) เยอรมนี
ADP2-3 (Nov. 2013) โปแลนด์
ADP2-4 (Mar. 2014) เยอรมนี
ADP2-5 (Jun. 2014) เยอรมนี
ADP2-6 (Oct. 2014) เยอรมนี
ADP2-7 (Dec. 2014) เปรู
ADP2-8 (Feb. 2015) สวิสเซอร์แลนด์
ADP2-9 (Jun. 2015) เยอรมนี
ADP2-10 (Aug. 2015) เยอรมนี
ADP2-11 (Oct. 2015) เยอรมนี
ADP2-12 (Dec 2015) ฝรั่งเศส

ก�ำหนด Milestones ส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานในกรอบ ADP
WSI: ระบุข้อตกลงที่ต้องเป็นไปตามหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ และ WSII: แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติระหว่างกันเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการด�ำเนินงาน
WSI: หารือถึงความเชื่อมโยงการด�ำเนินงานกับ Subsidiary Bodies และ WSII: จัด Workshop on
pre-2020 ambition เรื่อง Energy
WSI: ก�ำหนด Mandate ให้ภาคีเตรียมการภายในประเทศตนเองส�ำหรับข้อตกลงปี 2015 WSII: จัด
Workshop on pre-2020 ambition เรื่อง Urbanization
WSI: Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) และแนวทางการเพิ่มระดับการ
ด�ำเนินงานหลังปี ค.ศ. 2020 WSII: จัด Technical Expert Meeting (TEM) เรื่อง พลังงานทดแทนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
WSI: หารือสาระส�ำคัญของข้อตกลงใหม่ด้าน Mitigation Adaptation Finance Technology
Capacity building INDCs และการประเมิน ทบทวนและการบังคับใช้ WSII: จัด TEM เรื่อง Urban
environment/land use
WSI: หารือสาระส�ำคัญของข้อตกลงใหม่ด้าน Mitigation Adaptation Finance Technology
Capacity building INDCs และการประเมิน ทบทวนและการบังคับใช้ WSII: จัด TEM เรื่อง Urban
environment/land use
WSI: หารือสาระส�ำคัญของข้อตกลงใหม่ด้าน Mitigation Adaptation Finance Technology
Capacity building INDCs และการประเมิน ทบทวนและการบังคับใช้ WSII: จัด TEM เรื่อง Urban
environment/land use
ภาคีได้จัดท�ำและรับรอง Geneva Text เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักในการเจรจาจัดท�ำข้อตกลงฉบับใหม่
พิจารณา Geneva Text โดยมีการหารือ ตัดทอน สังเคราะห์รวมเนื้อหาและทางเลือกต่างๆ ที่
คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอกสารเจรจามีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น พร้อมจัดท�ำ Working
document
พิจารณา Working paper เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวคิดที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันของภาคีต่างๆ พร้อมทั้ง
จัดท�ำ Non-paper บนพื้นฐานของ Geneva Text รวมทั้งประมวลความเห็นและจุดยืนของแต่ละภาคี
พิจารณาร่างข้อตกลงและข้อตัดสินใจที่จัดท�ำขึ้นจาก Geneva Text ซึ่งภาคีส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
เอกสารดังกล่าว ยังไม่สมบูรณ์และไม่สามารถน�ำมาเป็นเอกสารการเจรจาได้ โดย Co-chair ได้จัดท�ำ
Revised Non-paper
จัดท�ำร่างสุดท้ายของข้อตกลงและข้อตัดสินใจจาก Revised non-paper และ Technical paper ที่
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้จัดเตรียม ผ่านการประชุมแบบ Open-ended contact group และ Spin-off
group ตามประเด็นที่จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
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การประชุม ADP2-12 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของ
การประชุม COP21 เป็นการจัดทำ�ร่างฉบับสุดท้ายของข้อตกลง
และข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง[4] ก่อนที่จะส่งร่างดังกล่าวให้กับ
ทีป่ ระชุมสมัชชารัฐภาคี หรือ COP เพือ่ นำ�ไปพิจารณาต่อในการ
ประชุมผูแ้ ทนระดับสูงของแต่ละภาคี โดยการประชุม ADP2-12
เป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของเอกสาร Non-paper ของ
ADP2-11 ที่ได้มีการปรับแก้เล็กน้อยและ Technical paper
ที่จัดเตรียมเพิ่มเติมโดยเลขาธิการอนุสัญญาฯ ผ่านการประชุม
แบบ Open-ended contact group และ Spin-off group ซึ่งจัด
แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตามรายประเด็น ทั้งนี้ คณะทำ�งาน ADP
ได้สิ้นสุดการดำ�เนินงานและส่งมอบร่างข้อตกลงให้ที่ประชุม
สมัชชารัฐภาคี หรือ COP เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมปี ค.ศ. 2015
ซึ่งร่างข้อตกลงที่ส่งมอบให้นั้น มีจำ�นวน 48 หน้า
สำ � หรั บ การประชุ ม ระดั บ สมั ช ชารั ฐ ภาคี ห รื อ COP
ในช่วงสัปดาห์ทสี่ องนัน้ ได้เปลีย่ นโหมดการประชุมเป็นลักษณะ
Open-ended single-setting group ผ่านการจัดตั้ง Comité de
Paris เพื่อกำ�กับดูแลเอื้ออำ�นวยและปรึกษาหารืออย่างไม่เป็น
ทางการในการจัดทำ�ข้อตกลงปารีสต่อเนื่องจากคณะทำ�งาน
ADP เป็ น ผู้ แ ทนระดั บ สู ง ของแต่ ล ะภาคี โดยแบ่ ง หั ว ข้ อ
การปรึกษาหารือย่อยออกเป็น 9 ประเด็น ดังนี้ 1) การสนับสนุน
การดำ�เนินงานด้านการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยีและ
การเสริมสร้างศักยภาพ 2) ความแตกต่าง (Differentiation) ในแง่
การลดก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยี
3) ความพยายามและเป้าหมายระยะยาว 4) การเร่งการดำ�เนินงาน
ก่อนปี ค.ศ. 2020 5) การปรับตัวความสูญเสียและความเสียหาย
6) บทนำ�ของความตกลง 7) ป่าไม้ 8) ความร่วมมือในการดำ�เนินการ
และกลไก และ 9) การส่งเสริมการดำ�เนินงานและการบังคับใช้
ผ่านคณะทำ�งานที่จัดตั้งขึ้นโดย Comité de Paris ซึ่งมีระดับ
รัฐมนตรีเป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวกในการปรึกษาหารือ (Minister-led
consultation หรือ Indaba of Solutions) เพื่อให้ภาคีกลุ่มต่างๆ
นำ�เสนอข้อเสนอ ข้อกังวล สิ่งที่รับได้และรับไม่ได้ของกลุ่ม
(Redline) แทนที่แสดงจุดยืนและท่าทีของกลุ่ม พร้อมทั้งเอื้อ
อำ�นวยให้ภาคีอภิปรายหาทางออกเพือ่ ผนวกรวมข้อเสนอต่างๆ

ดังกล่าว และพยายามหา Safer political landing zone สำ�หรับ
ข้ อ กั ง วลและสิ่ ง ที่ รั บ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง มี บ ริ บ ทและมิ ติ ที่ แ ตกต่ า งกั น
ในแต่ละกลุม่ ภาคี ทัง้ นี้ Comité de Paris มีการประชุมกันทัง้ สิน้
7 ครัง้ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 ธันวาคม จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015
ซึ่งเป็นวันที่ภาคีมีการรับรองความตกลงปารีส[1]
สาระและผลลัพธ์สำ�คัญของความตกลงปารีส
สาระที่เกี่ยวข้องกับความตกลงปารีสซึ่งบรรจุในเอกสาร
FCCC/CP/2015/10/Add.1 ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลักๆ
คือ (1) ความตกลงปารีสมีทั้งหมด 29 ข้อ โดยโครงสร้างของ
ความตกลงปารีส ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งคำ�แปลอย่างไม่เป็น
ทางการรายข้อฉบับภาษาไทย จัดทำ�โดยคณะทำ�งานเจรจา
สำ � หรั บ การประชุ ม อนุ สั ญ ญาฯ สำ � นั ก นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) และสามารถดาวโหลด
ได้ที่ www.tccnclimate.com และ (2) ข้อตัดสินใจ (Decision)
ที่เกี่ยวข้องกับความตกลงปารีสซึ่งประกอบด้วย 1) การรับรอง
ความตกลงปารี ส 2) การมี ส่ ว นร่ ว มที่ กำ � หนดโดยประเทศ
(Nationally Determined Contributions; NDCs) 3) ข้อตัดสินใจ
ที่ทำ�ให้ความตกลงปารีสมีผลกระทบในด้านการลดก๊าซเรือน
กระจก การปรับตัว ความสูญเสียและความเสียหาย การเงิน
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพ
ความโปร่งใสของการดำ�เนินงานและการสนับสนุน การทบทวน
สถานการณ์และการดำ�เนินงานระดับโลก การส่งเสริมการดำ�เนินงาน
และการบังคับใช้ และประเด็นคาบเกี่ยวอื่นๆ 4) การยกระดับ
การดำ�เนินงานก่อนปี ค.ศ. 2020 5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่
ภาคี และ 6) การบริหารงานและงบประมาณ[2] ซึ่งสาระและ
ผลลัพธ์สำ�คัญของความตกลงปารีส สรุปได้ดังนี้
1. เป้าหมายระยะยาวของการลดก๊าซเรือนกระจก
ความตกลงปารีสได้ก�ำ หนดเป้าหมายทีส่ �ำ คัญสำ�หรับการดำ�เนิน
งานเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ควบคุมการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมโิ ลกให้ต�ำ่ กว่า 2 oC และมุง่ มัน่
ความพยายามในการจำ�กัดการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมไิ ม่ให้เกิน 1.5 oC
จากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
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แต่ละประเทศมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงที่สุด
ของโลก (Global peak) โดยเร็วที่สุด และหลังจากนั้นจะลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างรวดเร็ว (Deep cut) ให้ถึงระดับ
การปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ในช่วงครึง่ หลังของศตวรรษที่ 21 บนพืน้ ฐาน
ของความเป็ น ธรรม ในบริ บ ทการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และความ
พยายามที่จะขจัดความยากจน
2. วงรอบห้าปีของการดำ�เนินงาน เพือ่ สร้างแรงผลักดัน
จากแผนงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติของ
แต่ละประเทศมุ่งสู่การปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าภายใต้ความ
ตกลงปารีส ทุกประเทศได้ตกลงให้มีกระบวนการจัดทำ�และแจ้ง
การมีส่วนร่วมที่กำ�หนดโดยประเทศในรูป NDC อย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ 5 ปี เริ่มจากปี ค.ศ. 2020 โดย NDC ครั้งถัดไป จะต้อง
แสดงความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นและสะท้อนความพยายามที่เป็น
ไปได้สูงสุด ทั้งนี้ ทุกประเทศต้องส่งข้อมูลที่จำ�เป็นประกอบ
การแจ้ง NDC เพื่อความชัดเจน ความโปร่งใสและความเข้าใจ
โดย NDC ซึง่ แจ้งโดยภาคีตอ้ งได้รบั การบันทึกในระบบทะเบียน
สาธารณะ
3. การทบทวนสถานการณ์และการดำ�เนินงานระดับโลก
แบบเข้มข้นทุกๆ 5 ปี ความตกลงปารีส ได้จัดตั้งกระบวนการ
ทบทวนสถานการณ์และการดำ�เนินงานระดับโลกแบบเข้มข้น
เพื่ อ เป็ น กลไกสำ � หรั บ ประเมิ น การดำ � เนิ น งานและทบทวน
กิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างสม่ำ�เสมอ
เป็นระยะทุกๆ 5 ปี เพื่อประเมินความก้าวหน้าในภาพรวมต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของความตกลง
ปารีส กระบวนการนี้ จะประเมินการดำ�เนินงานด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจก การปรับตัว การสนับสนุนในรูปการช่วยเหลือ
ทางการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ ซึ่งผลการ
ประเมินจะนำ�ไปใช้เพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำ�เนินงาน
รวมถึงการสนับสนุน NDC และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การทบทวนสถานการณ์และการดำ�เนินงานระดับโลก
ครั้งแรก จะเริ่มในปี ค.ศ. 2023 และจะดำ�เนินการทุกๆ 5 ปี
หลังจากนัน้ อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศได้ตกลงริเริม่ การทบทวน
สถานการณ์และการดำ�เนินงานระดับโลกเบือ้ งต้นในปี ค.ศ. 2018
เพื่อนำ�ผลการทบทวนมาปรับปรุงการจัดส่ง NDC ฉบับแรก
ในปี ค.ศ. 2020
4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้ ก ลายเป็ น ประเด็ น หลั ก ในการตอบสนองต่ อ ปั ญ หา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในระยะยาว ซึ่งให้
ความสำ�คัญเท่าเทียมกันกับการลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำ�หนด
เป้าหมายการปรับตัวของโลก เพื่อยกระดับความสามารถใน
การปรับตัว ส่งเสริมภูมติ า้ นทานและการฟืน้ ตัว (Resilience) และ

ลดความเปราะบางจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ความ
ตกลงปารีส ได้กำ�หนดวงรอบการดำ�เนินงาน สำ�หรับเสริมสร้าง
ความพยายามในการปรับตัวอย่างสม่ำ�เสมอเช่นเดียวกันกับ
วงรอบของการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ แต่ละประเทศมีความ
ยืดหยุน่ ในแง่เวลาและวิธกี ารสำ�หรับการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วกับข้อมูล
กิจกรรมและความพยายามด้านการปรับตัว ประเทศกำ�ลังพัฒนา
จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และการสนั บ สนุ น ในการวางแผน
การดำ�เนินงานและการสื่อสารกิจกรรมการปรับตัว
5. ความสูญเสียและความเสียหาย ความตกลงปารีส
ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญของการหลีกเลี่ยง การบรรเทา
และการจัดการกับการสูญเสียและความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
บทบาทของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในการลดความเสีย่ งของการสูญเสีย
และความเสียหาย ซึ่งได้พิจารณาแยกจากหัวข้อการปรับตัว
โดยยกระดับและเสริมสร้างกลไกระหว่างประเทศวอร์ซอสำ�หรับ
การสู ญ เสี ย และความเสี ย หาย (Warsaw International
Mechanism (WIM) on Loss and Damage) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ
สองปีที่ผ่านมา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. การช่วยเหลือทางการเงิน ความตกลงปารีสระบุถึง
การหมุนเวียนของแหล่งเงินทุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน จำ�เป็นต้องใช้เพือ่ เปลีย่ นผ่านไปสูก่ ารพัฒนาทีป่ ล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่ำ�และเสริมภูมิต้านทานและความสามารถ
ในการฟื้นตัวจากภูมิอากาศ โดยเน้นย้ำ�อย่างชัดเจนว่าประเทศ
พัฒนาแล้ว ยังคงเป็นผู้นำ�ระดมเงินทุนและให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศกำ�ลังพัฒนา การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ดังกล่าว ควรให้เกิดความสมดุลระหว่างการปรับตัวและการลด
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการปรับตัว
มีสดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ก่อน ปี ค.ศ. 2020 ประเทศพัฒนาแล้ว
ตกลงว่าจะดำ�เนินการตามพันธกรณีเดิมในการระดมเงินทุน 100
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีจนถึงปี ค.ศ. 2025 ส่วนเป้าหมาย
การระดมเงินทุนสำ�หรับช่วงเวลาหลังจากปี ค.ศ. 2025 จะถูก
กำ � หนดขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ระดั บ ที่ ม ากกว่ า ความพยายาม
ที่ ผ่ า นมา ทั้ ง นี้ การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรทางการเงิ น ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ง่ายและมีการสนับสนุน
เพื่อเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นสำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนา โดย
ความตกลงปารีส ยังเปิดโอกาสให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาบาง
ประเทศทีม่ คี วามพร้อม สามารถให้ความช่วยเหลือประเทศกำ�ลัง
พัฒนาอื่นๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ระบบรายงานและแจ้งข้อมูล
บ่งชี้เชิงปริมาณและคุณภาพที่เกี่ยวกับการระดมเงินทุน การให้
ความช่วยเหลือและการได้รับความช่วยเหลือ จะถูกพัฒนาเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใสของการดำ�เนินงาน
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7. ความโปร่งใส จัดตัง้ ระบบความโปร่งใสในการดำ�เนินงานและการสนับสนุนที่ยกระดับขึ้นจากเดิม เพื่อสร้างความมั่นใจ
ร่วมกันและส่งเสริมการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิผล วัตถุประสงค์ของระบบความโปร่งใสด้านการดำ�เนินงาน เพือ่ ความเข้าใจทีช่ ดั เจน
ต่อการดำ�เนินงานที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ติดตามความก้าวหน้าของ NDC การดำ�เนินงานด้านการปรับตัว
ประเมินผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาและเสนอแนะสิ่งที่ต้องดำ�เนินการเพิ่มเติม ในขณะที่วัตถุประสงค์ของกรอบความโปร่งใส
ด้านการสนับสนุน เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการให้และรับการสนับสนุนด้านต่างๆ ซึ่งจะใช้ประกอบการทบทวนสถานการณ์และ
การดำ�เนินงานระดับโลก ระบบความโปร่งใสที่พัฒนาขึ้น ต้องยกระดับการดำ�เนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้อนุสัญญาฯ และ
ต้องนำ�ไปปฏิบตั ใิ นลักษณะทีเ่ อือ้ อำ�นวย ไม่แทรกแซง ไม่มกี ารลงโทษ ให้ความเคารพต่ออำ�นาจอธิปไตยของประเทศและหลีกเลีย่ ง
การสร้างภาระทีไ่ ม่จ�ำ เป็นแก่ประเทศต่างๆ ทัง้ นี้ ต้องมีความยืดหยุน่ และพิจารณาถึงศักยภาพของประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยประเทศ
กำ�ลังพัฒนา จะต้องได้รบั การสนับสนุนการดำ�เนินงานและการเสริมสร้างศักยภาพ พร้อมทัง้ จัดตัง้ Capacity-building Initiative for
Transparency
8. การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้ความตกลงปารีสเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีผลบังคับใช้ทั่วโลก ทุกประเทศต่าง
เห็นพ้องต้องกันว่า การเสริมสร้างศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำ�คัญที่เอื้อให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาสามารถดำ�เนินการ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เข้มแข็งขึ้น โดยการเสริมสร้างศักยภาพ จะต้องถูกยกระดับ
ผ่านการจัดการเชิงสถาบันทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ จัดตัง้ Paris Committee on Capacity-building (PCCB) แผนงานและกลไกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำ�กับ ดูแล สนับสนุนและกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละประเทศ เสริมสร้างความ
เป็นเจ้าของและการมีสว่ นร่วม และเป็นไปในลักษณะของกระบวนการทีท่ �ำ ซ้�ำ อย่างต่อเนือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล ทัง้ นี้ ประเทศพัฒนาแล้ว
ควรยกระดับการสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพแก่ประเทศกำ�ลังพัฒนา และต้องแจ้งผลการดำ�เนินงานดังกล่าว
อย่างสม่ำ�เสมอ
ตารางที่ 2 สรุปโครงสร้างของความตกลงปารีส
บทน�ำ
ข้อ 1 ค�ำจ�ำกัดความ
ข้อ 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 3 การมีส่วนร่วมที่
ก�ำหนดโดยประเทศ
(Nationally
Determined
Contributions; NDCs)

ประเด็นหลัก

การรายงาน การทบทวน
ผลการด�ำเนินการ และ
การบังคับใช้

ข้อ 4 การลดก๊าซเรือนกระจก ข้อ 13
ข้อ 5 การดูดซับและกักเก็บก๊าซ ข้อ 14
เรือนกระจก และ REED+
ข้อ 6 Cooperative approaches
ข้อ 7 การปรับตัว
ข้อ 15
ข้อ 8 ความสูญเสียและความ
เสียหาย
ข้อ 9 การเงิน
ข้อ 10 เทคโนโลยี
ข้อ 11 การเสริมสร้างศักยภาพ
ข้อ 12 การศึกษาและการสร้าง
ความตระหนัก

การจัดการเชิงสถาบัน

ความโปร่งใส
ข้อ 16 ที่ประชุมภาคีซึ่งท�ำ
การทบทวนสถานการณ์
หน้าที่เป็นที่ประชุม
และการด�ำเนินการ
ภาคีความตกลงปารีส
ระดับโลก
ข้อ 17 เลขาธิการความตกลง
การส่งเสริมการ
ปารีส
ด�ำเนินงานและ
ข้อ 18 องค์กรย่อยด้านการ
การบังคับใช้
ด�ำเนินการ
ข้อ 19 องค์กรอื่นๆ และการ
จัดการเชิงสถาบันที่
สนับสนุนความตกลง
ปารีส

อื่นๆ
ข้อ 20 การลงนามและการให้
สัตบัน
ข้อ 21 การมีผลบังคับใช้
ข้อ 22 การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23 ภาคผนวก
ข้อ 24 การระงับข้อพิพาท
ข้อ 25 การออกเสียง
ข้อ 26 ผู้เก็บรักษาความตกลง
ปารีส
ข้อ 27 การตั้งข้อสงวน
ข้อ 28 การถอนตัวจากความ
ตกลง
ข้อ 29 ภาษา

REDD+ = Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, and the Role of Conservation, Sustainable
Management of Forests and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Country
การเตรียมความพร้อมให้ความตกลงปารีสมีผลบังคับใช้
ความตกลงปารีส นับเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญสำ�หรับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต
หลังปี ค.ศ. 2020 ซึง่ ได้วางวิสยั ทัศน์ แนวทางเชิงหลักการและเป้าหมายไว้ เพือ่ ให้การพัฒนาของนานาประเทศมุง่ สูก่ ารปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่�ำ และมีภมู ติ า้ นทานและความสามารถในการฟืน้ ตัวจากภูมอิ ากาศ แต่การรับรองความตกลงปารีสที่ COP21 ณ กรุงปารีส
เป็นเพียงจุดเริม่ ต้นเท่านัน้ ซึง่ สถานะปัจจุบนั ยังไม่มผี ลบังคับใช้และผูกพันทางกฎหมาย ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
จึงขึน้ อยูก่ บั รูปแบบ กระบวนการ ขัน้ ตอนและแนวทางทีจ่ ะต้องรีบดำ�เนินการจัดทำ�รายละเอียดหลังจากนีเ้ ป็นต้นไป ทัง้ นี้ คณะทำ�งาน
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เฉพาะกิจว่าด้วยความตกลงปารีส (Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement; APA) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำ�รายละเอียด
รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางดังกล่าว[2] คณะทำ�งานฯ นี้ เริ่มประชุมครั้งแรกเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2016 ซึ่งการ
ดำ�เนินงานจะได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากกรอบอนุสัญญาฯ องค์กรย่อยให้คำ�ปรึกษาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์
(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice; SBSTA) และองค์กรย่อยด้านการดำ�เนินงาน (Subsidiary Body for
Implementation; SBI) งานส่วนใหญ่ของ APA จะต้องดำ�เนินงานให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมรัฐภาคีที่ทำ�หน้าที่เป็นที่ประชุม
รัฐภาคีความตกลงปารีส (The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement; CMA) สมัยแรก
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตกลงปารีสมีผลบังคับใช้ ซึ่งยังไม่ทราบอย่างแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่คาดว่าก่อนปี ค.ศ. 2020
ในการประชุม COP22 ที่ประเทศโมร็อกโกปลายปีนี้ ภาคีจะต้องตกลงร่วมกันก่อนถึงแผนการดำ�เนินงานในภาพรวมของ APA
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่างานที่ APA รับผิดชอบจะเสร็จทันเวลา โดยภารกิจหลังจากนีไ้ ปจนถึงการประชุมสมัยแรกของ CMA ที่ APA
และ SBs ต้องเน้นและให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ เพือ่ ผลักดันให้ความตกลงปารีสทีไ่ ด้รบั รอง ณ กรุงปารีส มีผลบังคับใช้โดยเร็วและ
สามารถอนุวัติได้อย่างประสิทธิผล ประกอบด้วย 1) จัดทำ�แนวทางสำ�หรับประเทศในการเพิ่มความพยายาม 2) สร้างความมั่นใจ
ต่อระบบความโปร่งใสและการร่วมรับผิดชอบ 3) ระบบติดตามเงินทุนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ 4) สร้างความพยายาม
ของวงรอบการปรับตัว 5) ออกแบบและกำ�หนด PCCB 6) ออกแบบว่าประเทศจะบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน
อย่างไร และ 7) สร้างกรอบเทคโนโลยีใหม่ ซึง่ ภารกิจหลักหลังจากการรับรองความตกลงปารีสทีจ่ ะต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การประชุมสมัยแรกของ CMA ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปภารกิจหลักหลังจากการรับรองความตกลงปารีสทีจ่ ะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมสมัยแรกของ CMA
(ที่มา: Northorp and Krnjaic, 2016)

ห้วงเวลา
ก.พ. - พ.ค. 2016

ภารกิจ
ปรับปรุงรายงาน
สังเคราะห์ INDC
ให้เป็นปัจจุบัน

สร้างระบบทะเบียน
สาธารณะชั่วคราว

ริเริ่ม clearinghouse
สำ�หรับ risk transfer
ของ WIM

COP22 2016

ระบุถึงรายงาน IPCC สามารถช่วย
Global Stocktake ได้อย่างไร

COP23 2017

ทบทวนการจัดการเชิงสถาบันด้านการปรับตัว

COP24 2018

จัด facilitative dialogue
เพื่อทบทวนความพยายาม
ร่วมมือกันต่อเป้าหมาย
ระยะยาวของความตกลงปารีส

เผยแพร่รายงานเฉพาะของ
IPCC เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการเพิ่มขึ้น 1.5 ํC
ของอุณหภูมิโลก

การปรับปรุง INDC ให้เป็น
ปัจจุบันหรือจัดส่ง INDC ใหม่

จัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ

COP25 2019

ทบทวน WIM

ริเริ่มคณะทำ�งาน
เฉพาะกิจสำ�หรับ
displacement
ของ WIM

เริ่มงานจัดทำ�กรอบ
เทคโนโลยีใหม่

ริเริ่มงานเพื่อระบุข้อมูลที่ประเทศพัฒนาต้องให้
เกี่ยวกับการระดมทุนโดยภาครัฐ

ความตกลงปารี ส จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ละผู ก พั น ทาง
กฎหมายหลังจากภาคีอนุสัญญาฯ อย่างน้อยที่สุด 55 ภาคี
ซึ่ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบรวมกั น ต่ อ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
อย่างน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 55 ของจำ�นวนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมดของโลก ได้มอบสัตยาบันสาร (instrument

รับรองร่างขอบเขตงานของ PCCB

พิจารณาข้อเสนอแนะของ APA ต่อ
รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนและ
แนวทางสำ�หรับความโปร่งใสของการ
ดำ�เนินงานและการให้การสนับสนุน

พัฒนารูปแบบการ
จัดทำ�บัญชีสำ�หรับ
เงินทุนจากภาครัฐ

รับรองขอบเขตและรูปแบบส�ำหรับ
การประเมินเป็นระยะ ของการสนับสนุน
ที่จัดให้แก่ Technologo Mechanism

กลไกลการเพิ่มความพยายาม
การปรับตัว การสูญเสียและความเสียหาย
ความโปร่งใสและการร่วมรับผิดชอบ

เทคโนโลยี

ริเริ่มการประเมิณประสิทธิผลและ
ความเพียงพอในการสนับสนุนให้แก่
Technologo Mechanism

พัฒนาข้อเสนอแนะ
สำ�หรับความโปร่งใส
ของการดำ�เนินงานและ
การให้การสนับสนุน

ทบทวนความก้าวหน้า ความจ�ำเป็นในการ
ขยายระยะเวลา ประสิทธิผล และการยกระดับ
ของ PCCB

การเงิน

การเสริมสร้างศักยภาพ

of ratification) สารการยอมรับ (instrument of acceptance)
สารการให้ความเห็นชอบ (instrument of approval) หรื อ
ภาคยานุวตั สิ าร (instrument of accession)[2] ณ จุดนี้ ยังไม่สามารถ
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศ
จะสามารถดำ�เนินการขัน้ ตอนต่างๆ ภายในประเทศได้ชา้ หรือเร็ว
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Northrop and Ross (2016) แสดงให้เห็นถึงความเป็น
ไปได้สามกรณีทป่ี ระเทศต่างๆ สามารถรวมตัวกันเพือ่
ให้ถงึ เกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น เพื่อให้ความตกลงปารีส
มีผลใช้บงั คับ[5] (รูปที่ 1) โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า
เกณฑ์ของร้อยละ 55 สามารถบรรลุได้ หากอย่างน้อย
หนึง่ ประเทศในบรรดาสีป่ ระเทศทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูงสุดของโลก (จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและ
รัสเซีย) เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส กรณีที่ 1
และ 2 มีความเป็นไปได้สงู เนือ่ งจากประเทศจีนและ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ มี ถ้ อ ยแถลงร่ ว มกั น
(joint statement) ที่แสดงเจตจำ�นง ในการเข้าร่วม
เป็ น ภาคี ค วามตกลงปารี ส [6] ในขณะนี้ สำ � นั ก
เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาฯ ได้ เ ปิ ด ให้ ป ระเทศต่ า งๆ
ลงนามและให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีความ
ตกลงปารี ส ในช่ ว งระยะเวลาระหว่ า งวั น ที่ 22
เมษายน ปี ค.ศ.2016 (2559) ถึง วันที่ 21 เมษายน
ปี ค.ศ.2020 (2560) ที่สำ�นักงานสหประชาชาติ
ณ กรุ ง นิ ว ยอร์ ค อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศต่ า งๆ
ยั ง สามารถเข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ค วามตกลงปารี ส ได้
หลั ง จากวั น ที่ 21 เมษายน 2560 ในลั ก ษณะ
ภาคยานุวตั รซึง่ เป็นคำ�ทีใ่ ช้เมือ่ ประเทศใดประเทศหนึง่
กลายเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศหลังจาก
ประเทศอื่ น ๆ ได้ ล งนามแล้ ว โดยการมอบ
ภาคยานุ วั ติ ส าร มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ละผู ก พั น ทาง
กฎหมายเช่นเดียวกันกับสัตยาบันสาร สารการยอมรับ
หรือสารการให้ความเห็นชอบ
รูปที่ 1 ค วามเป็ น ไปได้ ส ามกรณี ที่ ป ระเทศต่ า งๆ สามารถรวมตั ว กั น เพื่ อ ให้ ถึ ง เกณฑ์ อ ย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด 55 ภาคี ซึ่ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบรวมกั น ต่ อ การปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยที่สุดประมาณร้อยละ 55 ของจำ�นวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลก เพื่อให้ความตกลงปารีสมีผลใช้บังคับ (ที่มาของ
ข้อมูล: Northrop and Ross, 2016)

การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทยและ
พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทยนัน้
สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ ภายใต้กรอบ
อนุ สั ญ ญาฯ จะต้ อ งนำ � เรื่ อ งเสนอให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจา
และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นใน
เบื้องต้นก่อนนำ�เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย

เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสแล้ว จะมีทางเลือก 3 ช่วงเวลา
ในการลงนาม (รูปที่ 2) สำ�หรับขั้นตอนการให้สัตยาบันนั้น
เริม่ จากการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้างต่อการให้สตั ยาบันเพือ่
เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส ซึ่งจะต้องนำ�ผลการรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว มาประมวลและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผา่ นทาง
คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ
ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ สผ. จะต้องประสานกับ
กรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมายเพื่ อ จั ด ส่ ง สั ต ยบั น สารต่ อ ไป
(รูปที่ 3) หลังจากการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสแล้ว
ประเทศไทยจะมีพันธกรณีในส่วนต่างๆ ดังสรุปในตารางที่ 4
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คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน
การประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความตกลง
ปารีส

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ไม่เข้าร่วมเป็นภาคี
ความตกลงปารีส

คณะรัฐมนตรี

เข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงปารีส
โดยผู้แทนระดับสูง จัดโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
วันที่ 22 เม.ย. ค.ศ.2016 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ลงนามระหว่าง วันที่ 21 เม.ย. ค.ศ.2016
- วันที่ 21 เม.ย. ค.ศ.2020

ให้ภาคยานุวัติสาร

รูปที่ 2 ขั้นตอนการลงนามความตกลงปารีสของประเทศไทย (ที่มา: คณะท�ำงานเจรจาส�ำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

รับฟังความคิดเห็นวงกว้างต่อ
การให้สัตยาบันเพื่อ
เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส

ความตกลง
ปารีส

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการ
ประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ผลการรับฟังความคิดเห็น
ต่อการเข้าร่วมเป็นภาคี
ความตกลงปารีส

ความตกลง
ปารีส

คณะรัฐมนตรี

สน. ประสานกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เพื่อน�ำส่งสัตยบันสาร

เข้าร่วมเป็นภาคี
ความตกลงปารีส

รูปที่ 3 ข ั้นตอนการลงนามความตกลงปารีสของประเทศไทย (ที่มา: คณะท�ำงานเจรจาส�ำหรับการประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
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ตารางที่ 4 สรุปพันธกรณีความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ที่มา: คณะท�ำงานเจรจาส�ำหรับการประชุมภายใต้
กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
ADP1-1 (May 2012) เยอรมนี
1. การลดก๊าซเรือนกระจก

2. ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน

3. เทคโนโลยี
4. การเสริมสร้างศักยภาพ
5. การศึกษาการสร้างจิตส�ำนึกและการมีส่วนร่วม

6. ความโปร่งใส

จัดท�ำและรับรองวาระการประชุม
- จัดท�ำและแจ้ง NDC อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งด�ำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใน
ประเทศ
- ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อความชัดเจน ความโปร่งใสและความเข้าใจประกอบการแจ้ง NDC
- จัดส่งเป้าหมายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศทุก 5 ปี
- ต้องมีการจัดท�ำบัญชีแสดงผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย และแผนการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ โดยจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และ
การก�ำจัดก๊าซเรือนกระจกโดยการดูดกลับ ซึ่งต้องอยู่บนหลักการที่ก�ำหนด โดยเฉพาะ
ต้องไม่เกิดการนับซ�้ำ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกัน
- ตอ้ งพิจารณาถึงข้อกังวลของภาคีทไี่ ด้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากทีส่ ดุ เมือ่ ประเทศไทย
น�ำมาตรการต่างๆ มาใช้ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(response measure)
หากประเทศไทยต้องการใช้กลไกตลาดที่มีการซื้อ/ขาย ผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้
ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนั้น ประเทศไทยต้องสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และท�ำให้มั่นใจว่ามีความมั่งคงด้านสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส รวมถึงความ
โปร่งใสในการก�ำกับดูแล และต้องใช้การบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการหลีก
เลี่ยงการนับซ�้ำ
ต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เนื่องจากมีความส�ำคัญในการน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัว
ต้องร่วมกันด�ำเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศก�ำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการตามพันธกรณีของตน
ต้องร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อด�ำเนินมาตรการที่ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม ความ
ตระหนักรู้ของสาธารณชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
โดยตระหนักว่าการด�ำเนินการเหล่านี้ เป็นการเสริมสร้างการด�ำเนินงานภายใต้ความตกลง
ปารีสให้เกิดขึ้น
ประเทศไทย ต้องจัดส่งรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศและต้องจัดส่งข้อมูล
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานของประเทศตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้น�ำ
เสนอไว้
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